
Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Andreja Zreľaka  za člena komisie  

 p. poslanca  Jána Holovu  za člena komisie 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca  Jozefa Matiu   za predsedu  komisie 

 p. poslankyňu   Janu Majorovú Garstkovú  za člena  komisie 

 p. poslanca  Matúša Poláka  za  člena komisie 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

-  primátorom  určených overovateľov  zápisnice 

 p. poslankyňu Veroniku Havírovú  

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Moniku Jesenskú 
 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

        primátor mesta    

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  program rokovania  mestského zastupiteľstva v Kežmarku  takto: 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

4. Voľba hlavného kontrolóra  mesta 

5. Zmena  termínu  zasadnutia  mestského zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  .../2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015   

v znení VZN č.21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové 

remeslo 



7. Návrh na schválenie Dohody o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – 

kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 a zabezpečenie spolufinancovania 

8. Záver 

 

 

 
 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

        primátor mesta   

      

      

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a/  b e r i e   na   v e d o m i e 
zápisnicu komisie pre otváranie  obálok z otvárania obálok. 

b/  k o n š t a t u j e,  že kandidáti 

1. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá 

2. Ivana Kaprálová, Kežmarok 

3. RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok 

4. Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec 

5. Ing. Radoslava Havlíková, Svit 

6. Bc. Martin Hoffman, Ľubica 

7. Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok  

8. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad – Matejovce 

splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra 

 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

a/  v o l í   za  hlavného   kontrolóra Mesta Kežmarok v súlade s §18 ods. 1, § 18a ods. 3 a ods. 

5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

JUDr. Mgr. Ondreja Teraja 

na funkčné obdobie  6  rokov  začínajúce odo   dňa  určeného  ako deň  nástupu do práce. 

 

b/  u r č u j e   deň nástupu do práce  zvoleného hlavného kontrolóra  Mesta Kežmarok na  06. 

jún 2016. 

 

c/   s c h v a ľ u j e     v zmysle § 18c ods. 1, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok vo výške   

1.731,- €.  
 

 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v kežmarku  zo 16. júna 2016  na  21.júna 2016.   

 
 

 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 1/2016, ktorým sa mení VZN 

č. 17/2015v znení VZN č. 21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske 

ľudové remeslo.  

 
 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno – prírodná cesta 

okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

– Slovenská republika 2014 – 2020 uzavretú medzi Európskym zoskúpením územnej 

spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim partnerom projektu, 

poľskými projektovými partnermi a slovenskými projektovými partnermi  

a 

žiada  

primátora mesta vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2017 finančné prostriedky vo výške 

798 850,00 € z toho 790 100,00 € na kapitálové výdavky a 8 750,00 € na bežné výdavky, na 

zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom „ Historicko – kultúrno – prírodná 

cesta okolo Tatier – II. etapa“. 

 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 31.05.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k Dohode o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno 

– prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 uzavretý medzi Európskym 

zoskúpením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom Targu ako vedúcim 

partnerom projektu, poľskými projektovými partnermi a slovenskými projektovými 

partnermi. 

 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

                        primátor mesta  


